
ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul local al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.8/2020.-
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de _________ 2020.-

Având   în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Căpleni nr.8/07.04.2020,
- raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice
nr., 
- raportul comisiei buget-finanțe;

În conformitate cu prevederile:
- art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27 și art.30 din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare;
-  art.1,  art.2  alin.(1)  lit.h),  art.453  și  următoarele  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare, 
-  Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare;
-  Legii  nr.24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- art.1 din Hotărârea Consiliului local al comunei Căpleni nr.27/23.12.2019 privind stabilirea impozitelor
și taxelor locale pentru anul 2020, prin care  se aprobă delimitarea zonelor în intravilanul și extravilanul
comunei Căpleni,

Ținând  cont  de  Comunicatul  de  presă  nr.15/14.01.2020  al  Institutului  Național  de  Statistică,
conform căruia rata inflației pentru anul 2019 este 3,8%;

Respectând  dispozițiile  art.7  din  Legea  nr.52/2003  privind  transparența  decizională  în
administrația publică, republicată

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” şi alin. (4), lit. „c”, art. 139, alin. (3), lit.”c”, art.
140 şi art.  196 alin. (1), lit.  „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.-1.- Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a impozitelor și taxelor locale care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei pentru anul 2021, conform  
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.-2.-  Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a limitelor minime și maxime ale amenzilor 
aplicate de organul fiscal local, în cazul juridice pentru anul 2021, conform Anexei nr.2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.-3.- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și completează Hotărârea Consiliului 
Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021.

Art.-4.-  Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.



Art.-5.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Căpleni,  
Compartimentul financiar-contabil,  taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului.

Art.-6.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 
prevăzut de lege, cu Instituţia Prefectului Judetului Satu Mare, Primarul comunei Căpleni, 
Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Căpleni și se aduce la cunoştinţă publică.

Căpleni, 7 aprilie 2020.- 

              Iniţiator Avizat
                 Mosdoczi Vilhelm                 Csizmar Erika
                   Primarul comunei Căpleni                Secretar  general 



COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.8/07.04.2020

Referat de aprobare
la proiectul de Hotărâre Nr.8/2020 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

În  conformitate  cu  prevederile  art.27  din  Legea  nr.273/2006 privind  finanțele  publice  locale,
autoritățile  administrației  locale  au  competența  de  a  stabili  și  aproba  impozitele  și  taxele  locale  în
limitele și condițiile legii.

De asemenea, dispozițiile art.491 din Codul fiscal instituie, în sarcina autorității publice locale,
obligația de a  adopta,  până la  data de 30 aprilie a fiecărui  an fiscal  o hotărâre în vederea indexării
sumelor reprezentând impozite și taxe locale, astfel:
   ”(1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care
este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30
aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe
site-urile  oficiale  ale  Ministerului  Finantelor  Publice  si  Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  si
Administratiei Publice. 
   (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in anul
fiscal urmator.(...)”

Rata inflației, comunicată pe site-urile oficiale ale ministerelor menționate anterior, este de 3,8%.
De altfel, pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.  se precizează în

adresa înregistrată sub nr.1319/21.,01.2020,  rata inflației de 3,8% conform Comunicatului de presă nr.
15/14.01.2020 al Institutului Național de Statistică.

Subliniez că, la sfârșitul anului, se va iniția un nou proiect de hotărâre privind impozitele și taxele
locale aferente anului 2021, la stabilirea acestora urmând să se țină seama și de această indexare.

În conformitate cu prevederile art.136 alin.(8) lit. ”a”  din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   iniţiez proiectul de hotărâre și
propun Consiliului Local al Comunei Căpleni spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre  privind
indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

Iniţiator
Mosdóczi Vilhelm

Primarul comunei Căpleni



Primăria comunei Căpleni
compartimentului financiar contabil,
 taxe și impozite locale, resurse umane 
și achiziții publice
Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de Hotărâre Nr.8/2020 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Principiul  autonomiei  locale,  statornicit  prin  dispozițiile  OUG  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ, reprezintă în esență capacitatea fiecărei unități locale de a-și soluționa toate problemele ce
intră în sfera proprie de activitate.

În  conformitate  cu  prevederile  art.27  din  Legea  nr.273/2006 privind  finanțele  publice  locale,
autoritățile  administrației  locale  au  competența  de  a  stabili  și  aproba  impozitele  și  taxele  locale  în
limitele și condițiile legii.

Stabilirea  impozitelor  și  taxelor  locale  are  la  bază  prevederile  actuale  reprezentate  de  Legea
nr.227/2015  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  care  cuprind  nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile
aplicabile.

În baza dispozițiilor  actului  normativ menționat  anterior,  Consiliul  local  are  competența de a
stabili cota impozitelor și taxelor când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, precum și de a
stabili cuantumul impozitelor și taxelor prevăzute în sumă fixă, prin lege fiind stabilite limitele minime și
maxime ale acestora.

De asemenea,  dispozițiile  art.491 din  Codul  Fiscal  insituie,  în  sarcina autorității  publice
locale, obligația de a adopta, până la data de 30 aprilie a fiecărui an fiscal, o hotărâre în vederea
indexării sumelor reprezentând impozite și taxe locale, astfel:
”(1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care
este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30
aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe
site-urile  oficiale  ale  Ministerului  Finantelor  Publice  si  Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  si
Administratiei Publice. 
   (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in anul
fiscal urmator.(...)”

În  același  sens,  sunt  supuse  indexării  și  sumele  reprezentând  limitele  amenzilor
contravenționale prevăzute de Legea nr.227/2015 sau instituite de autoritatea publică locală, astfel
cum este prevăzut de art.493 alin.(7) din Codul Fiscal.

Rata inflației, comunicată pe site-urile oficiale ale ministerelor menționate anterior, este de 3,8%,
pe  site-ul  Ministerului  Dezvoltarii  Regionale  si  Administratiei  Publice este  rata  inflației  de  3,8%
conform Comunicatului de presă nr.15/14.01.2020 al Institutului Național de Statistică.

În raport de aspectele precizate, indexarea impozitelor  și taxelor locale se realizează conform
Anexelor nr.1 și nr.2 la prezentul raport de specialitate.

Subliniem faptul că, în ceea ce privește stabilirea sumelor indexate s-a ținut seama de prevederile
pct.11 lit.n) din Capitolul I al Titlului IX din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare  a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform
cărora:
n)  rotunjire -  operatiune  de  stabilire  a  sumelor  datorate  bugetelor  locale  la  nivel  de  leu,  fara



subdiviziuni, prin reducere cand fractiunile in bani sunt mai mici de 50 de bani si prin majorare cand
fractiunile in bani sunt de 50 de bani sau mai mari.
   Reguli de rotunjire:
      (i) rotunjirea se aplica la fiecare tip creanta, respectiv creanta principala sau creanta accesorie;
      (ii) nu se aplica rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale;
      (iii) pentru calculele intermediare se utilizeaza primele doua zecimale;
      (iv) in cazul majorarii impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplica dupa majorarea acestora 
stabilita conform art. 489 din Codul fiscal;

Precizăm faptul că, la sfârșitul anului se va  iniția un nou proiect de hotărâre privind impozitele și
taxele locale ( cuantum, modalitate de calcul, facilități ) urmând ca la stabilirea cuantumului acestora, să
se țină seama de prezenta indexare.

De  asemenea,  reamintim  că  indexarea   impozitelor  și  taxelor  locale  cu  rata  inflației  este  o
obligație legală a autorității deliberative, stabilită de Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile  art.136 alin.(8) lit. ”b”  din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare  proiectul de
hotărâre nr. 8/2020. 

Consilier Referent
   Gozner Maria-Terezia        Sradi Rita Orsolya
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